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Zápisnica z 34. zasadnutia Mestskej rady vo Svidníku, 

konaného 4. decembra 2017 v zasadačke Mestského úradu vo Svidníku 

 

Prítomní:  

 

Ing. Ján Holodňák, primátor 

 

Členovia MsR: 

 

1. Peter Pilip, zástupca primátora mesta 

2. Mgr. Kamil Beňko, člen mestskej rady 

3. Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady 

 

Ospravedlnený: 

 

1. Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

 

Ostatní prítomní: viď prezenčná listina 

 

Program: 

 

1.  Otvorenie 

 a) Schválenie programu rokovania 

 b) Určenie zapisovateľa 

2.  Návrh kandidátov do funkcie prísediacich pre Okresný súd vo Svidníku  

  na funkčné obdobie 2018 – 2022 

3.  Informácia o realizácii uznesení z rokovaní Mestskej rady vo Svidníku  

  z 18. septembra 2017 a 13. a 14. novembra 2017 

4.  Informácia o realizácii uznesení z rokovaní Mestského zastupiteľstva vo Svidníku  

  z 27. septembra 2017 a 21. novembra 2017 

5.  Informatívna správa o vyhodnotení Programu rozvoja mesta Svidník za roky 2016 a 2017  

6.   Návrh 6. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2017  

7.  Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta Svidník na rok 2018  

  a viacročného rozpočtu na roky 2019-2020  

8.  Návrh viacročného rozpočtu mesta Svidník na roky 2018 - 2020  

9.   Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník  

10.   Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže a zámer na prenájom nebytových  

  priestorov  

11.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. x/2017, ktorým sa mení  

  a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 2/2013 o určení výšky dotácie 

  na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Svidník 

  v znení jeho neskorších zmien 

12.  Návrh na zápis do kroniky mesta za 1. polrok 2017  

13.  Návrhy na 4. zápis do Evidencie pamätihodností mesta Svidník  
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14.  Informatívna správa o dôvodoch neplatnosti VZN č. 1/2010 o postupe pri podávaní,  

  prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností 

  fyzických osôb a právnických osôb v podmienkach samosprávy mesta Svidník 

15.   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svidník na 1. polrok 2018  

16.  Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva vo Svidníku na 1. polrok 2018   

17.  Rôzne  

18.  Záver  

  

1. Otvorenie 

  
 Ing. Ján Holodňák,  primátor mesta 

 - otvoril a viedol rokovanie mestskej rady, 

 - konštatoval, že na rokovaní sú prítomní traja členovia mestskej rady, 

 - svoju neúčasť na rokovaní ospravedlnil Mgr. Vladimír Kaliňák.  

  
 a) Schválenie programu rokovania mestskej rady 

  Ing. Ján Holodňák, primátor  mesta 

  - požiadal o pripomienky k návrhu programu rokovania podľa pozvánky, 

  - k návrhu programu rokovania sa vyjadrila: 

   
  Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady 

  - keďže vo štvrtok je zvolané stretnutie k rozpočtu, odporúčam vypustiť z programu 

    rokovania body týkajúce sa rozpočtu. 

   
  Ing. Ján Holodňák, primátor  mesta 

  - bolo by dobré, aby sa tieto body prerokovali, pretože chcem si vypočuť váš 

    názor k predloženým návrhom.  

   - navrhol bod č. 4 prerokovať pred bodom č. 2, 

   - členovia mestskej rady súhlasili s predloženým návrhom. 

   
 b) Určenie zapisovateľa 

  Ing. Ján Holodňák, primátor mesta 

  - za zapisovateľku určil Annu Vaškovú. 

   
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 265/2017, 

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

2.  Návrh kandidátov do funkcie prísediacich pre Okresný súd vo Svidníku  

  na funkčné obdobie 2018 – 2022 

  Predkladal: JUDr. Michal Calko, Okresný súd Svidník  

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  
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 V rozprave vystúpili:   

  
  Mgr. Miroslav Novák, právnik  

  - kto podpisuje osvedčenia o zvolení?  

  
  Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta  

  - konštatoval, že za prísediacich sú navrhovaní dôchodcovia,  

  - kto predkladal z mesta tento návrh?   

  - nemajú záujem túto funkciu vykonávať mladí ľudia?   

  
  Reagoval: JUDr. Michal Calko, Okresný súd Svidník  

  - osvedčenia podpisuje štatutár, t.j. primátor alebo v jeho zastúpení p. zástupca primátora,  

  - navrhovaný zoznam prísediacich je dobrý,   

  - vždy je lepšie, keď na túto funkciu sú navrhnutí dôchodcovia,   

  - mladí ľudia nechcú vykonávať túto funkciu, pretože väčšinou majú problém   

    so zamestnávateľom.  

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 266/2017,  

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

3.  Informácia o realizácii uznesení z rokovaní Mestskej rady vo Svidníku  

  z 18. septembra 2017 a 13. a 14. novembra 2017 

  Referoval: Ing. Ján Holodňák, primátor mesta Svidník 

  - konštatoval, že prijaté uznesenia boli splnené. 

  
  V rozprave nikto nevystúpil. 

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 267/2017,  

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

4.  Informácia o realizácii uznesení z rokovaní Mestského zastupiteľstva vo Svidníku  

  z 27. septembra 2017 a 21. novembra 2017 

  Referoval: Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta Svidník 

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
  V rozprave vystúpili: 

  
  Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta Svidník  

  - konštatoval, že niektoré uznesenia nie sú splnené, pretože neboli podpísané zmluvy  

    o zriadení vecného bremena,  

  - uviedol, že aj napriek upozorneniu z jeho strany doteraz neboli písomne upovedomení  

    tí záujemcovia, ktorým boli uznesením mestského zastupiteľstva schválené zmluvy  

    o zriadení vecného bremena na základe zmlúv o budúcich zmluvách o zriadení  

    vecného bremena.   
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  Ing. Ján Holodňák, primátor   

  - požiadal p. Hanasovú, aby do konca tohto týždňa písomne vyzvala o podanie stanoviska   

    tých žiadateľov, ktorým boli uznesením mestského zastupiteľstva schválené zmluvy   

    o zriadení vecného bremena.   

  
  Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady  

  - v akom štádiu je verejné obstarávanie na skládku?  

  
  Reagoval: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ  

  - v súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na uloženie odpadu v súlade so zákonom  

    o verejnom obstarávaní.   

  
  Peter Pilip, zástupca primátora   

  - zaujímal sa, či sa do súťaže prihlásil Ekoservis Svidník, s.r.o.?   

  
  Reagoval: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ  

  - informoval, že do súťaže sa prihlásili SLUŽBA Stropkov a FURA, s.r.o. Košice.   

  
  Členovia mestskej rady požiadali, aby sa tejto problematike venovala väčšia pozornosť.   

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 268/2017,  

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

5.  Informatívna správa o vyhodnotení Programu rozvoja mesta Svidník za roky 2016 a 2017  

  Predkladal: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník 

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  

  
  V rozprave vystúpili:  

  
  Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady  

  - v akom štádiu je situácia okolo kompostérov?  

  - v akom štádiu je rekonštrukcia amfiteátra?   

  - v akom štádiu je výstavba priemyselného parku a majetko-právne vysporiadanie pozemkov?  

  
  Reagoval: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ  

  - žiadosť na kompostéry je podaná a čakáme na výsledok,  

  - posudzuje sa žiadosť na rekonštrukciu amfiteátra,  

  - v budúcom roku má byť vyhlásená výzva o dotáciu na výstavbu priemyselného parku,   

  - výstavba priemyselného parku bude v súlade s územným plánom mesta,  

  - pozemky na priemyselný park zatiaľ nie sú vykúpené.   

  
  Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta  

  - povedal, že pozemky na „Petrovej doline“ určené na priemyselný park mesto Svidník  

    v minulosti odpredalo Bardejovským pozemným stavbám,  

  - budú sa teraz tieto pozemky od nich vykupovať naspäť?   
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  Ing. Ján Holodňák, primátor   

  - vysvetlil, v ktorej lokalite sa plánuje priemyselný park,   

  - nie sú to pozemky, ktoré boli odpredané Bardejovským pozemným stavbám,   

  - informoval, že táto aktivita je navrhnutá aj v akčnom pláne okresu.   

  
  Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady  

  - požiadala pripraviť vlastníkov pozemkov o prípadnom odkupovaní pozemkov na výstavbu  

    priemyselného parku,   

  - opýtala sa, aká je situácia s avizovanými aktivitami na letisku?  

  
  Ing. Ján Holodňák, primátor   

  - informoval, že mestu Svidník zatiaľ nebolo doručené žiadne oficiálne stanovisko.  

  
  Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady  

  - požiadala v budúcnosti neposkytovať verejnosti polo informácie,   

  - zaujímala sa, aká je situácia ohľadom výstavby protihlukovej steny na obchvate mesta?  

  
  Členovia mestskej rady požiadali zaoberať sa výstavbou protihlukovej steny na obchvate mesta.  

  
  Ing. Ján Holodňák, primátor   

  - požiadal Ing. Čepana, písomne vyzvať NDS o stanovisko ohľadom projektu na výstavbu  

    protihlukovej steny.   

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 269/2017,  

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

6.   Návrh 6. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2017  

  Predkladal: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník  

  Prítomní:   vedúci odborov MsÚ Svidník  

                    Ing. Jaroslav Antoník, náčelník MsP  

                    Viktor Miňo, ekonóm TS mesta Svidník  

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  

  
  V rozprave vystúpili:   

  
  Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník  

  - podal vysvetlenie ohľadom projektu Mystika Karpatských miest realizovaný v rámci  

    cezhraničnej spolupráce s mestom Jaroslaw a projektu na vybudovanie cyklistických chodníkov.  

  
  Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník  

  - informoval o potrebe navýšenia výdavkov na mzdy v programe 13.1 Správa obce.   

  
  Peter Pilip, zástupca primátora  

  - prečo sa teraz navrhuje nižšia suma navýšenia výdavkov na mzdy ako to bolo na predchádzajúcom  

    zasadnutí?   
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  Ing. Ján Holodňák, primátor   

  - návrh je predložený iba na základné platy pre zamestnancom mesta bez odmien.  

  
  Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady  

  - vyjadrila sa k odmenám pre zamestnancov mesta a zamestnávanie ľudí cez projekty,   

  - uviedla, že chápe úlohu mesta pomáhať ľuďom v krízových situáciách, ale nesmie to ísť na úkor  

    kmeňových zamestnancov.   

  
  Ing. Ján Holodňák, primátor   

  - informoval o počte ľudí zamestnaných cez projekty na chránené dielne, opatrovateliek   

    a terénnych sociálnych pracovníkov.   

  
  Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta  

  - upozornil na postavenie pracovných zmlúv v rámci chránených dielni a zohľadnenie navýšenia  

    minimálnej mzdy od r. 2018.  

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 270/2017,  

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

7.  Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta Svidník na rok 2018  

  a viacročného rozpočtu na roky 2019-2020  

  Predkladal: Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta Svidník  

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  

  
  V rozprave nikto nevystúpil.   

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 271/2017,  

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

8.  Návrh viacročného rozpočtu mesta Svidník na roky 2018 - 2020  

  Predkladal: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník  

  Prítomní:   vedúci odborov MsÚ Svidník  

                    Ing. Jaroslav Antoník, náčelník MsP  

                    Viktor Miňo, ekonóm TS mesta Svidník  

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  

  
 V rozprave vystúpili:   

  
  Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník  

  - informoval o investičných akciách a výdavkoch na úvery.  

  
  Peter Pilip, zástupca primátora  

  - navrhol investičné akcie rozdeliť rovnomerne podľa volebných obvodov.   

  
  Ing. Ján Holodňák, primátor   

  - povedal, že v roku 2018 sa nezvyšujú žiadne poplatky pre občanov mesta.   
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  Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady  

  - minimálne o infláciu by sa mali poplatky navýšovať.   

  - poznamenala, že pri rozhodovaní schválenia výšky príspevku pre TS podstatnou   

    by mala byť Zriaďovacia listina TS.  

  
  Peter Pilip, zástupca primátora  

  - myslím si, že poplatky by sa mali ročne navyšovať aspoň o 2 – 3 %.   

  
  Ing. Ján Holodňák, primátor   

  - uviedol, že Zriaďovacia listina TS mesta Svidník bude zaradená do programu rokovania MsZ.  

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 272/2017,  

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

9.   Návrh na zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Svidník  

  Predkladal: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník  

 - doplnil materiál o návrh na odkúpenie bývalého OSP za 1,- EURO od SLUŽBYT, s.r.o.  

 - informoval, že komisia po prerokovaní odporúča schváliť návrhy v bode D a E, mala výhrady  

   k nízkej cene v bode A a B a nedoporučuje schváliť bod C.   

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  

  
  K schváleniu odpredaja pozemku pre Ing. Tatianu Zdraveckú, bytom Svidník, Ul. Dlhá 509/13  

  členovia mestskej rady neodporučili schváliť zriadenie bezodplatného vecného bremena na  

  pozemok parcela KN C 3220/35.  

  
  K schváleniu odpredaja pozemku pre Jána Hvizda, bytom Svidník, Ul. Stropkovská 428/70  

  neboli vznesené žiadne pripomienky.   

  
  K schváleniu zámeru na odpredaj časti miestností č. 1 a č. 3 v rozostavanom Európskom dome  

  kultúry Petrovi Pilipovi, bytom Svidník, Ul. D. Millyho 823/31 členovia mestskej rady požiadali,  

  aby na zasadnutí MsZ bol tento návrh dobre vysvetlený a jednoduchým spôsobom obhájený.   

  
  K schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku parcela KN C   

  č. 1757/254 neboli vznesené žiadne pripomienky.   

  
  K schváleniu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku parcela KN C 202/640  

  neboli vznesené žiadne pripomienky.  

  
  K schváleniu odkúpenia bývalého OSP za 1,- EUR od SLUŽBYT, s.r.o. Svidník neboli   

  vznesené žiadne pripomienky.   

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 273/2017,  

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

10.   Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže a zámer na prenájom nebytových  

  priestorov  

  Predkladala: Ing. Marta Jacková, vedúca OSZPČaO MsÚ Svidník  
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  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  

  
 V rozprave nikto nevystúpil.   

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 274/2017,  

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

11.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. x/2017, ktorým sa mení  

  a doĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 2/2013 o určení výšky 

  dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta 

  Svidník v znení jeho neskorších zmien 

  Predkladal: Mgr. Jozef Kurty, Školský úrad Svidník 

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  

  
  V rozprave vystúpili:   

  
  Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór  

  - prerozdelenie normatívnych finančných prostriedkov je na niektorých školských zariadeniach   

    nadhodnotené,  

  - z čoho bude vykrytá naša spoluúčasť pri projektoch, bude to z podielových daní, alebo  

    z úveru?   

  
  Reagoval: Mgr. Jozef Kurty, Školský úrad Svidník  

  - navyšenie je preto, aby boli vykryté hlavne mzdy a kreditné príplatky v ŠKD pedagogickým  

    zamestnancom,  

  - vykrytie spoluúčasti pri projektoch nesúvisí s predloženým návrhom VZN.   

  
  Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady  

  - je potrebné inšpirovať riaditeľov škôl a školských zariadení, aby finančné prostriedky z rezervy  

    využili zmysluplne.   

  
  Reagoval: Mgr. Jozef Kurty, Školský úrad Svidník  

  - v súlade so zákonom je potrebné využiť finančné prostriedky na správu školských budov  

    a objektov tak, aby sa zamedzilo drobným havarijným stavom.   

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 275/2017,  

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

12.  Návrh na zápis do kroniky mesta za 1. polrok 2017  

  Predkladala: Mgr. Ingrid Fedorkovičová, kronikárka 

  Prizvaná: Mgr. Jana Pirščová, OŠKŠaM MsÚ Svidník  

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  

  
  V rozprave vystúpil:  
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  Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór  

  - upozornil, že v zmysle zákona riaditeľ školy nemôže vykonávať žiadnu zárobkovú činnosť,   

    ktorej výsledkom je finančná odmena, okrem činnosti vymedzených v zákone.   

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 276/2017,  

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

13.  Návrhy na 4. zápis do Evidencie pamätihodností mesta Svidník  

  Predkladal: Mgr. Kamil Beňko, predseda Komisie pre výber pamätihodností mesta Svidník  

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  

  
  V rozprave nikto nevystúpil.   

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 277/2017,  

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

14.  Informatívna správa o dôvodoch neplatnosti VZN č. 1/2010 o postupe pri podávaní,  

  prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností 

  fyzických osôb a právnických osôb v podmienkach samosprávy mesta Svidník 

  Predkladal: Ing. Ján Holodňák, primátor mesta 

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  

  
  V rozprave nikto nevystúpil.   

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 278/2017,  

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

15.   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svidník na 1. polrok 2018  

  Predkladal: Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta Svidník  

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  

  
  V rozprave nikto nevystúpil.   

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 279/2017,  

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

16.  Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva vo Svidníku na 1. polrok 2018   

  Predkladal: Ing. Ján Holodňák, primátor mesta 

  Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.  

  
  V rozprave nikto nevystúpil.   

  
  K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 280/2017,  

  ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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17.  Rôzne  

  
  Ing. Emília Kosťová, denný stacionár ATRIUM Svidník, n.o.  

  - informovala o pripravovanej novelizácii zákona o sociálnych službách a jej dopad na  

    poskytovanie služieb v dennom stacionári ATRIUM Svidník, n.o.  

  
  Ing. Ján Holodňák, primátor   

  - v prípade platnosti zákona mesto Svidník bude hľadať riešenie financovania sociálnych  

     služieb, ktoré vyplývajú z kompetencií mesta Svidník.   

  
18.  Záver  

   Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie mestskej rady o 12.40 hod. ukončil. 

 

 

Zapisovateľka: Anna Vašková, v.r. 

 

 

 

 
….......................................................................                                                  

                Ing. Ján Holodňák, v.r. 

               primátor  

 

 

 

 


